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1. Inleiding  

 

Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van 

het Besluit omgevingsrecht). Op 1 april 2014 heeft uw college de Handhavingsnota 

2014-2017 vastgesteld. In deze nota is aangegeven welke doelen het college zichzelf 

heeft gesteld voor de handhaving in de periode van 2014 tot en met 2017. Daarnaast is 

hierin opgenomen welke activiteiten het college tijdens deze periode gaat uitvoeren.  

Het handhavingsbeleid moet jaarlijks worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 

Na afloop van een jaar moet dit programma worden geëvalueerd.  

 

Voor u ligt de evaluatie van het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015.  

De gemeenteraad informeren wij over deze evaluatie.  Naast de evaluatie 2015 bevat dit 

document ook het Uitvoeringsprogramma 2016 betreffende de bouw- en ruimtelijke 

ordeningstaken. In het onderhavige uitvoeringsprogramma geven wij aan wat de 

voorgenomen activiteiten zijn voor het jaar 2016. Het doel is een beeld te krijgen van de 

uit te voeren taken en de daarbij benodigde capaciteit. Dit programma is gebaseerd op 

de prioriteiten en de doelen uit de Handhavingsnota 2014-2017. 
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2. Inrichting van de handhavingsorganisatie 

 

Het onderhavige uitvoeringsprogramma ziet op de bouw- en ruimtelijke ordeningstaken 

en heeft betrekking op onderstaande wet- en regelgeving. 

 

 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) 

 Besluit omgevingsrecht 

 Ministeriële regeling omgevingsrecht 

 Woningwet 

 Wet ruimtelijke ordening 

 Bouwverordening 

 Bouwbesluit 

 

Tabel 1: beschikbare capaciteit toezicht en handhaving 

 

Team  Cluster FTE  Kerntaken  

Ruimtelijke 

Ontwikkeling  

 

Toezicht en 

Handhaving  

0,1 Beleidstaken op het gebied handhaving 

bouwtaken.  

Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

 

Toezicht en 

Handhaving 

1,44 Houden van toezicht en handhaven buiten.  

Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

 

Toezicht en 

Handhaving  

0,45 Administratieve ondersteuning van toezicht 

en handhaving. 

Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Toezicht en 

Handhaving 

0,46 Juridische afhandeling van 

handhavinsgzaken, zoals mediation, last 

onder bestuursdwang en last onder 

dwangsom. 

 

Inwoner en 

Bestuur   

Juridische zaken 0,10 Juridische advisering bij 

handhavingsprocedures. 
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3.  Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 

 

In het programma van 2015 waren de activiteiten verdeeld in reguliere taken en 

projectmatige activiteiten. Reguliere activiteiten hebben een doorlopend karakter en 

projectmatige activiteiten worden uitgevoerd tot het project is afgerond. De looptijd 

daarvan is niet beperkt tot een jaar. Onder deze categorie scharen we ook de interne 

naleefdoelstellingen uit de Handhavingsnota 2014-2017 met betrekking tot 

bouwtoezicht en brandveiligheid. 

 

Reguliere activiteiten  

Bouwen 

Controles zijn belangrijk in verband met de constructieve- en brandveiligheid van 

panden. Nadat er een omgevingsvergunning is verleend, is er gecontroleerd of de 

vergunning en de daarbij verbonden voorschriften en/of beperkingen zijn nageleefd.  

 

De naleving van de vergunning hebben wij bevorderd door steekproefsgewijze controles 

uit te voeren. Deze controles hebben wij onder andere uitgevoerd aan Woonzorgzone, 

Pastoorveld, ’t Zand, Ringoevers en Plasthil. Waar mogelijk hebben wij geconstateerde 

afwijkingen van de vergunning in het veld opgelost. In 2015 was het niet nodig om een 

bouwstop op te leggen.  

 

Bij handhaving zetten we eerst in op het in onderling overleg oplossen van 

geconstateerde overtredingen. Waar dit niet tot een oplossing heeft geleid, hebben wij 

een bestuursrechtelijk handhavingstraject gestart. Als voorbeeld hierbij noemen we de 

handhaving bij een manege in strijd met het bestemmingsplan, en handhaving van het 

plaatsen van gevelreclame en een dakkapel zonder benodigde omgevingsvergunning.  

 

Brandveilig gebruik bouwwerken 

De wettelijke eisen aan de brandveiligheid van bouwwerken hangt af van het gebruik van 

het gebouw. Om de naleving te bevorderen heeft  Brandweer Hollands Midden controles 

uitgevoerd tijdens de bouwfase. Daarnaast heeft de brandweer periodieke controles 

uitgevoerd op de gebruiksfase van gebouwen. De meeste geconstateerde 

tekortkomingen zijn door de toezichthouders van de brandweer zelf opgelost. In één 

situatie was het nodig om een formeel handhavingstraject te starten. Reden was het 

ontbreken van een wettelijke voorgeschreven certificering van een brandmeld-, 

alarmerings- en ontruimingsinstallatie van een zorgfunctie.  

 

De brandweer brengt zelf jaarlijks verslag uit. Momenteel zijn zij nog bezig om de 

gegevens daarvoor te verzamelen en te verwerken. Dit jaarverslag sturen zij ook toe aan 

de gemeente Hillegom.  
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Projectmatige activiteiten 

In het uitvoeringsprogramma voor 2015 stonden de volgende activiteiten gepland:  

1. Inventariseren en beëindigen van illegale bewoning op bedrijventerreinen; 

2. Inventarisatie van strijdig gebruik en illegale bouw Oude Weerlaan; 

3. Overtredingen buitengebied; 

4. Lapinenburgstraat; 

5. Oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. Waar nodig zullen ter voorkoming van 

verjaring juridische stappen genomen worden. 

 

De onder punt 1 en 2 genoemde projecten waren i het programma 2015 als extra 

ambitie opgenomen. Uitvoering van deze ambities was in het uitvoeringsprogramma 

2015 afhankelijk gesteld van het beschikbaar stellen van extra middelen. Uw college 

heeft besloten om het voorstel voor een tijdelijk uitbreiding van de formatie aan te 

houden. Deze projectmatige activiteiten komen niet terug in het uitvoeringsprogramma 

voor 2016 zodat ambities en capaciteit beter met elkaar in evenwicht komen. 

 

In 2015 zijn we niet toegekomen aan de hierboven onder punt 3 en 4 opgenomen 

projecten. Reden hiervoor is dat de bestaande capaciteit volledig is benut voor de 

reguliere activiteiten en oplossing van een niet voorzien probleem met betrekking tot de 

veiligheid van gasleidingen. Uitvoering van deze ambities was in het 

uitvoeringsprogramma 2015 afhankelijk gesteld van de tijdsbesteding aan reguliere 

activiteiten. Deze projectmatige activiteiten komen wel terug in het 

uitvoeringsprogramma voor 2016, voor zover de beschikbare capaciteit hiervoor 

toereikend blijkt. 

 

Voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan buitengebied zijn de overtredingen 

van het bestemmingsplan geïnventariseerd. In 2015 is een nota van uitgangspunten 

voorbereid waarin ook wordt vastgelegd hoe we met de geïnventariseerde overtredingen 

zullen omgaan. In 2015 hebben een aantal verzoeken om handhaving geleid tot 

beëindiging van illegale situaties in het buitengebied. 

 

Voor de Lapinenburgstraat is inmiddels een concept-bestemmingsplan opgesteld met 

als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het vaststellen van een 

gelijkluidende en haalbare regeling. De meeste aanwezige bouwwerken zullen binnen de 

nieuwe regeling passen. 

 

Het project “oneigenlijk gebruik van gemeentegronden” is  medio 2015 van start 

gegaan. Fase 1 van het project betreft de aanschrijving van overtreders in het centrum 

en is in volle gang. Fase 2 van het project betreft de aanschrijving van overtreders in de 

wijk Elsbroek. Ook hiermee is in 2015 ook een begin gemaakt.   

 



 5 

Geconstateerde overtredingen, waartegen later wordt opgetreden 

Naast bovenstaande zaken zijn er binnen de gemeente Hillegom veel kleine bouwwerken 

aanwezig die in het verleden zonder vergunning zijn gerealiseerd.  

 

Van bouwwerken die niet op korte termijn konden worden opgepakt hebben wij de 

overtreding gewraakt. Wraking houdt in dat het college niet  berust in de geconstateerde 

overtreding, maar er op een later tijdstip op terugkomt. Dit is schriftelijk bekend aan de 

overtreders bekend gemaakt. We hebben bijvoorbeeld overtredingen aan de 

Gorterwende gewraakt, omdat deze overtredingen vragen om een projectmatige aanpak 

een de capaciteit daarvoor op dit moment ontbreekt.  
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4. Handhavingsprogramma 2016 ( reguliere taken)  

 

Het handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2016 lijkt sterk op het programma voor het 

jaar 2015. Zo is er wederom een onderverdeling naar reguliere activiteiten, 

projectmatige activiteiten en overtredingen die wij voor stellen om te wraken. 

Onderstaand ga ik eerst in op de reguliere taken. 

 

Tabel 2 reguliere activiteiten 

 

Maatregel Toelichting Opmerking 

Beleid Evaluatie 

programma 

Het evalueren van het 

uitvoeringsprogramma 2016. 

Beleid Verordening 

kwaliteit VTH 

Vaststellen van de verordening en 

bestuurlijke ambities en actualiseren 

van het verbeterplan. 

Beleid Programma Het opstellen van het 

uitvoeringsprogramma 2017. 

Toezicht bij grote 

nieuwbouwplannen 

Woonzorgzone 

Pastoorveld 

Ringoevers 

Dok 37 

’t Zand 

Parkwijk 

Er zijn in 2016 verschillende grote 

nieuwbouwplannen in uitvoering. 

Hierbij moeten wij toezicht houden. 

Controle 

brandveiligheid 

Jaarplan 

brandweer 

De brandweer heeft een voorstel 

gedaan voor toezicht op 

brandveiligheid 2016. 

Controle 

constructieve 

veiligheid 

Toetsingsprotocol Toezicht houden conform het 

toetsingsprotocol van de 

handhavingsnota.  

Handhavingsverzoek Handhavingsnota Jaarlijks komen er meerdere verzoeken 

tot handhaving binnen. 

BAG signaleringen Wet BAG Onderzoek nav terugmelding of 

correctieverzoek 

Toelichting: 

 

Beleid 

Jaarlijks zijn wij op grond van artikel 7.7, tweede lid, van de Wabo verplicht om ons 

uitvoeringsprogramma te evalueren. Daarnaast zijn wij ook verplicht om voor het jaar 

2017 een programma op te stellen. Het verdient aanbeveling om hier tijdig mee te 

starten, zodat zeker de planning voor het komende jaar bijtijds kan worden vastgesteld. 

Voorafgaand aan het opstellen van de planning moet overleg worden gepleegd met 
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betrokken teams binnen de gemeente Hillegom, maar ook met andere partijen, zoals de 

brandweer en de omgevingsdienst.  

  

Nieuwbouw 

In 2016 zullen een groot aantal vergunde bouwprojecten in uitvoering zijn. Toezicht bij 

deze ontwikkelingen zoals Ringoevers, ’t Zand, Parkwijk, Pastoorsveld , Dok 37 en 

Woonzorgzone, gaat komend jaar een deel van de formatie in beslag nemen.  

 

Controle brandveiligheid 

Brandweer Hollands-Midden heeft een integraal programma voor beheersing van 

brandveiligheidsrisico’s in voorbereiding. Hierin zal ook een voorstel voor de uitvoering 

van het toezicht op brandveiligheid zijn opgenomen. De planning voor het toezicht in 

2016 zal slechts marginaal afwijken van de planning voor het jaar in 2015.  

 

Controle constructieve veiligheid 

In de Handhavingsnota 2014-2017 is de toetsingsprotocol bouwtoezicht opgenomen. 

Dit protocol geeft onder meer aan waar de prioriteitstelling ligt ten aanzien van de 

regels van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw en verbouw. Dit protocol is niet 

gewijzigd, zodat wij ook in 2016 de constructieve veiligheid als hoogste prioriteit 

hebben bij gebouwen waar mensen bijeenkomen en bij gebouwen voor minder redzame 

personen. Het toezicht op regels over bruikbaarheid, gezondheid en energiezuinigheid 

heeft over het algemeen een lagere prioriteit. Ook het toezicht op woningen en 

gebouwen met een industriefunctie heeft een lagere prioriteit. 

 

Handhavingsverzoeken 

Jaarlijks ontvangen wij meerdere verzoeken tot handhaving. Op grond van jurisprudentie 

hebben wij een beginselplicht tot handhaving. Dit houdt in dat het bestuursorgaan dat 

bevoegd is om met een last onder dwangsom of bestuursdwang op te treden, in de regel 

van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden 

mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich bijvoorbeeld 

voordien als er concreet zicht op legalisatie bestaat. Daarnaast kan handhavend 

optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, 

dat op grond daarvan van handhavend optreden moet worden afgezien. Als wij een 

verzoek tot handhaving ontvangen, moeten wij hier een besluit op nemen. Dit besluit 

kan bestaan uit een sanctiebesluit of uit een weigering om (op dat moment) een 

sanctiebesluit te nemen.  

 

BAG 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het 

overheidsstelsel van basisregistraties. De gemeenten is bronhouders van de BAG. Wij 

zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit 

ervan. Onderzoek naar aanleiding van een formele terugmelding of correctieverzoek 

moet een onderzoek binnen zes maanden zijn afgerond.  
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5. Handhavingsprogramma 2016 ( projecten)  

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de reguliere handhavings- en toezichtstaken die 

wij in 2015 verwachten uit te voeren. In dit hoofdstuk gaan we in op de projecten die wij 

voorstellen om op te gaan pakken in 2016.  

 

Tabel 3 projectmatige activiteiten  

 

Maatregel Toelichting Opmerking 

Lapinenburgstraat Vervolgstappen 

zetten 

In 2014 is er geïnventariseerd en in 2015 

zijn de beleidsmatige kaders voorbereid. In 

2016 zetten wij de vervolgstappen. 

Oneigenlijk 

gebruik 

gemeentegronden 

Integraal 

project 

Ondersteuning door het bureau Eiffel. 

Overige 

overtredingen 

buitengebied 

groot aantal 

overtredingen 

Door de inventarisatie van het buitengebied 

ten behoeve van het bestemmingsplan zijn 

er overtredingen aan het licht gekomen 

waaronder het houden van paarden. 

   

Toelichting: 

 

Afhankelijk van de tijdsbesteding aan de reguliere activiteiten hebben wij meer of 

minder tijd te besteden aan deze projectmatige activiteiten. Deze projecten zullen niet 

volledig in 2016 kunnen worden afgerond omdat ze een langere looptijd hebben.  

 

Lapinenburgstraat 

De illegale bouwwerken en het strijdig gebruik aan de Lapinenburgstraat zijn 

geïnventariseerd. Er is een concept-bestemmingsplan opgesteld. De meeste illegaal 

aanwezige bouwwerken kunnen binnen dit nieuwe planologische regime worden 

gelegaliseerd. Voor deze overtredingen gaan wij de bewoners nadat het nieuwe 

bestemmingsplan in werking is getreden, in de gelegenheid stellen om de overtreding 

ongedaan te maken door een omgevingsvergunning aan te vragen. In enkele gevallen 

zal een bouwkundige aanpassing of het feitelijk beëindigen van strijdig gebruik nodig 

zijn. Hiertoe zal zo nodig een formeel handhavingstraject worden opgestart. 

 

Oneigenlijk gebruik gemeentegronden 

Medio 2015 is met dit project gestart. In 2016 zullen fasen 1 en 2 van het project nog 

doorlopen en zal ook fase 3 van het project worden opgestart. In fase 3 van dit project 

ontvangen overtreders in het buitengebied een aanschrijving. De planning is dat het 

project begin 2017 grotendeels is afgerond. Naar verwachting zullen dan enkele 

individuele zaken nog een doorloop hebben in 2017. Voor afronding van juridische 

procedures bij de rechtbank zal een beroep op de juridische handhavingscapaciteit 

worden gedaan.  
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Overtredingen buitengebied 

Momenteel zijn wij ambtelijk bezig om de herziening van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ vorm te geven. In 2016 wordt de nota van uitgangspunten ter vaststelling 

aan de raad aangeboden. Hierin zal ook zijn opgenomen hoe we met de in het 

buitengebied geconstateerde overtredingen willen omgaan. We willen in 2016 op de 

geconstateerde overtredingen doorpakken. Op die manier is met inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan de feitelijke situatie zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Bijzondere aandacht krijgt de problematiek van 

het houden van paarden in het buitengebied.  

 

6.Handhavingsprogramma 2016 ( wraking)  

Omdat het niet mogelijk is om overal handhavend tegen op te treden zullen wij ook 

overtredingen wraken. Wraking houdt in dat de gemeente niet berust in de 

geconstateerde overtreding, maar er op een later tijdstip op terugkomt. 

 

Overige niet in dit programma genoemde overtredingen met een lage of gemiddelde 

prioriteit worden geregistreerd, zodat ze op een later tijdstip kunnen worden ingepland 

en opgepakt. Veel voorkomende en vergelijkbare overtredingen zullen in beginsel 

projectmatig worden opgepakt.  

 

Gedurende de tijd dat er nog niet handhavend wordt opgetreden tegen een strijdige 

situatie wordt de overtreding gewraakt.  
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Bijlage 1: prioriteiten zoals opgenomen in de Handhavingsnota 

 

ROOD  = Hoge prioriteit ORANJE = Gemiddelde prioriteit GROEN = Lage prioriteit 

 

De taken genoemd in de tabel zijn niet limitatief. Zij omvatten niet het gehele taakveld 

van het cluster Handhaving. Wel omvat het de meest voorkomende en in het oog 

springende onderwerpen. Een selectie bevordert tevens de overzichtelijkheid. Uiteraard 

wordt er ook gehandhaafd in gevallen die niet in deze lijst genoemd zijn, maar waar de 

gemeente wel bevoegd en verantwoordelijk voor is. Bovendien kunnen ook prioriteiten 

en strengere eisen die op landelijk niveau worden bepaald, doorwerken op gemeentelijk 

niveau.  

HANDHAVINGSPRIORITERING    

  

TAAKVELD BOUWEN/RUIMTELIJKE ORDENING  

Handhavingsverzoek/melding van een belanghebbende ongeacht 

prioriteit van de overtreding (Wet dwangsom bij een handhavingverzoek) 

 

 

Strijdig gebruik in het buitengebied anders dan in de gebouwen  

Illegale bouw (niet legaliseerbaar)  

Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom anders dan in de gebouwen  

Illegale bewoning  

Melding van een NIET belanghebbende van een overtreding met een lage 

of gemiddelde prioriteit  
 

Illegale sloop met asbest   

Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom uitsluitend in de gebouwen   

Handhavingsverzoek van een niet belanghebbende   

Illegale sloop zonder asbest   

Illegale bouw (legaliseerbaar)  

Strijdig gebruik in het buitengebied uitsluitend in de gebouwen   

Illegale kwesties monumenten/archeologieverordening   

Aanlegvergunning   

Sloopvergunning/melding   

Welstand   

Vergunningvrij bouwen (bijbehorend bouwwerk, woning)  

Bestaande bouw   

Vergunningvrij bouwen (overige bouwwerken)  

  


